
 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 چرا دروغ کلید همه بدی هاست؟

 اتیجزئ نیکوچک تر یاز دانش آموزان، در مدرسه در همه موضوع ها و حت یاریبس

 یخوب ریتصو گران،یکنند تا با دروغ گفتن درباره خود و د یکنند، آن ها تالش م یاغراق م

هم کالسان،  ن،یاز جمله والد گریافراد د تیحما تیبسازند و در نها گرانیرا در ذهن د

 .ندیخود جلب نما یرا نسبت به دروغ ها رانیمعلمان و مشاوران و مد

 

از دانش  یشود و ممکن است تعداد یم جادیدر کالس ا یاز برمال شدن دروغ، جو منف پس

مدرسه،  اءیتوسط اول ستیبا یم ینیو د یاخالق یآموزان طرد شوند. لذا آموزش ها

 تر نییپا یخصوص که دانش آموزان در سن هاهمزمان با شروع دوره دبستان آغاز شود. به 

 را دارند. یو اخالق یاجتماع یهاقواعد و دستور رشیپذ یآمادگ

 ثیو احاد اتیباشد و دروغ را در آ یاسالم م دگاهیحاضر در رابطه با دروغ از دمتن 

 نیمدرسه با توجه به ا نیو مسئول انیاست که مرب ستهیکرده است. لذا شا یبررس

 الزم را به دانش آموزان در مقاطع مختلف ارائه دهند. یرهنمودها اطالعات،

 

هاست. دروغ از  یها و زشت یگناهان و سرچشمه تمام بد دیاز گناهان بزرگ و کل دروغ

 یچون دروغ کار آسان یبرد، ول یم نیوارونه ساخته و اعتبار او را از ب یتیانسان شخص



 یرسند به آن متوسل م یدم به گمان آن که زودتر به مقصد ماز مر یمتاسفانه بعض ، است

بافند تا به هدف خود برسند اما به  یرا به هم م سمانیمنظور آسمان و ر نیشوند و بد

و دروغ را  شندیاند یگذارد نم یانسان به جا م یآن که در زندگ یمنف یامدهایعواقب و پ

 گذارند. یم یرکیو ز یبه حساب زرنگ

 اریبس نیکه چرا دروغ از نظر د میابیدر اتیو روا اتیبا توجه به آ میخواه یاکنون م

 ها شمرده شده است. یبد دیناپسند بوده و کل

 

 :اتیدروغ در آ ی( زشتالف

 

بت ها  یدیاز پل» (، 30حج/ « ) فاجتنبوا الرجس من االوثان و اجتنبوا قول الزور. » 1

 «. دیزیو از سخن دروغ بپره دیکن یدور

 یم هیآ نیخداوند در ا رایشده است؛ ز یشرک به خدا معرف فیدروغ هم رد ه،یآ نیا در

دو گناه بزرگ و مانند هم را در کنار هم قرار  د،ییو دروغ نگو دیبت ها را نپرست دیفرما

 کرد. یدور دیآن ها با یداده است که از هر دو

 

 



( 105نحل/ « ) اهلل و اولئک هم الکاذبون  اتیبآ ومنونیال نیالکذب الذ یفتریانما . » 2

آن ها  یواقع انیندارند، دروغگو مانیخدا ا اتیکه به آ ندیگو یدروغ م یتنها کسان» ، 

 «.هستند

 قرار یاله اتیکفار و منکران آ فیو در رد مانندیا یب انیدروغ گو دیفرما یم هیآ نیا در

 دارند.

 

خداوند آن کس را که دروغگو و » (، 3) زمر/ «من هو کاذب کفار  یهدیان اهلل ال. » 3

 «.کند ینم تیکفران کننده است هدا

 

را که اسراف  یخداوند کس» (، 28غافر/« ) من هو مسرف کذاب  یهدیان اهلل ال. » 4

 «.کند  ینم تیکار و دروغگو است هدا

 گردد. یشامل دروغگو نم یاله تیکه هدا دیآ یفوق، به دست م هیدو آ از

 

 

 

 

 :اتیدروغ در روا یت( زشب

 



 :شرک به خدا فی. دروغ در رد1

 

سول اهلل، ر ای یاال انبئکم باکبر الکبائر، بل» فرمودند :  ارانشانیرسول اکرم )ص( به  یروز

، و کان متکئا ً فجلس ثم قال: اال و قول الزور فمازال  نیقال : االشراک باهلل و عقوق الوالد

رسول اهلل، آن  ایگناهان خبر دهم ؟ گفتند : بله  نیشما را به بزرگتر ایآ»  ،«کررهای

است: شرک به خدا، عاق پدرومادر بودن.  زیگناهان سه چ نیفرمود : بزرگتر ضرتح

روغ دآن ها  یسوم ه ناگاه برخاست و نشست و فرمود: کرده بود که ب هیسپس حضرت تک

 (.416، ص 17مستدرک الوسائل، ج «) کرد  یرار مسخن را تک نیاست، و همچنان ا

 

 :آورد یم یاهی. دروغ روس2

 

و الکذب  اکیا» فرموده اند :  نی)ع( چن یخود به امام عل تیاکرم )ص( در وص رسول

از  زیرهبرتو باد به پ» ،« بالصدق فانه مبارک و الکذب شوم الخبر  کیالوجه و عل سودیفانه 

موجب برکت است و  رایز ییکند و برتو باد به راست گو یم اهیانسان را رو س رایدروغ، ز

 (.88، ص 9مستدرک الوسائل، ج«) هاست  نسخ نیدروغ شوم تر

 

 :دروغ عالمت نفاق است  -3



من اذا حدث  یفهو منافق و ان صام و صل هیثالث من کن ف» کرم )ص( فرمود : رسول ا     

سه خصلت است که در هر کس باشد منافق » ، «کذب و اذا وعد اخلف و اذا ائتمن خان

 دیدروغ گو دیاست که اگر سخن گو یو نماز بخواند، و او کس ردیاست هرچند روزه بگ

« ) کند  انتیاعتماد شود، خ یکه به و یمانو ز دینما هکه وعده دهد خلف وعد یو زمان

 (.316تحف العقول، ص 

 

 :یماریب نی. دروغ بدتر4

، «و علة الکذب اقبح علة» فرمودند: نیخود به امام حسن)ع( چن تی)ع( در وص یعل امام

 (.87، ص 9مستدرک، ج« ) است یماریب نیدروغ زشت تر یماریب» 

 

 :است ی. دروغ سبب فقر و تنگدست5

» ، «الفقر ورثیالکذب  ادیو اعت: » دیفرما یفقر م یعلت ها انی) ع( در ب یعل امام

 (.347، ص 15ج  عه،یوسائل الش«) شود  یعادت به دروغ موجب فقر م

 

 

 

 

 :فرد است یرفتن ارزش اجتماع نیدروغ موجب از ب -6



به  الثقة تیالم یعل یالح لةیسواء ) الن ( فض تیالکذاب و الم» )ع( فرموده اند:  یعل امام

 یرترب رایهستند، ز کسانیدروغگو و مرده »  ،«اتهیبکالمه )فقد( بطلت ح وثقیفاذا لم 

مردم به سخن دروغگو اعتماد نکنند،  یمردم به اوست، پس وقت نانیزنده بر مرده در اطم

 (.4386 ثی، حد220غررالحکم، ص« ) است  طلزنده بودنش با

 

 :آورد یم یدروغ فراموش -7

 ییزهایاز چ یفراموش »،«انیالنس نیالکذاب یان مما اعان اهلل به عل» صلدق)ع( فرمود:  امام

، 2ج ،یاصول کاف«) کند یاستفاده م انیدروغگو هیآن بر عل لهیاست که خداوند به وس

 (341ص

 

 گناهان است یها و ترک آن باعث ترک همه  یبد یهمه  دیدروغ کل -8

» ،«و جعل مفتاحه الکذب تٍیب یحطت الخبائث ف» )ع( فرموده اند:  یامام حسن عسکر

مستدرک « ) دآن را دروغ قرار دادن دیگذاشتند و کل یها را در خانه ا یتمام خباثت و زشت

 (.86، ص 9الوسائل، ج

 

 

 



مرحله ای برای پیشگیری از دروغ برای کودکان پیش از  7یک راهکار 
 دبستان :

 

 :دیرا آموزش ده قتیمرحله اول: مفهوم حق

ام هنگ ای ونیزیتلو یکردن با کودک، تماشا ی( هنگام بازیسالگ 5تا  2) یهمان کودک از

رصت ها ف نی. ادیاموزیبودن را به کودک ب یقیرحقیو غ یقیحق انیکتاب خواندن تفاوت م

 کیاگر  ایباشند. آ قتیدر درک مفهوم حق ییشروع بحث ها یبرا یتوانند مقدمه ا یم

و  گردد یشود و بعد به حالت اول برم یغلتک آسفالت برود، مثل کاغذ پهن م ریسگ ز

و را خواهد ت یبود و نم یخورمت... شوخ ی! مینیریبابا گفت چه بچه ش نکهیا ایدود؟  یم

 بخورد.

 :دیباش یمرحله دوم: معلم خوب 

شنوند،  یو م نندیب یهر چه از شما م یلمبرداریف نیمانند دورب یها از همان کودک بچه

سن  تیندادن پول بل یبرا ی. وقتدیباش ییراستگو یکنند پس الگو یم دیضبط و تقل

: دیبا تعجب بگو دیفهمد و شا یاو موضوع را م د،ییگو یکمتر م یکودک را به متصد

کوچک و بزرگ از همان  یپس با گفتن دروغ ها!« مهسال4بابا!  ست،یسالم ن 3من که »

تلفن و... از  ی. دروغ گفتن پشت چراغ قرمز، پادیاموزیرا به او ن ییدروغگو یکودک

 چشمان او دور نخواهد ماند.

 :دیغ گفتن ندانمرحله سوم: الف زدن و پز دادن را درو 



او را دروغگو  نکهیو بدون ا ابدیرا در تیو واقع ایتفاوت رو دیفرزندتان کمک کن به

 نیفرزندتان در مورد ماش ی. مثال وقتدیالف زدن او اسم بگذار یرو دیکن یسع د،یبخوان

و به ا دیتوان یکند، م یم فیزند و آن را توص یپرنده اش با دوستانش حرف م یکنترل

باشد  ادتانیدهد.  حیرا توض تیکرده و واقع یشوخ دیبگو نشکه به دوستا دیده شنهادیپ

و  ادیتوجهات ز نیالف زدن آنها با ا دینگذار یکنند ول یم« چاخان» یهمه بچه ها گاه

 شود. لیمشکل تبد کیغلط به  یرفتارها

 

 

 :دینشو ییمرحله چهارم: باعث دروغگو  

از او  یدارند و طور یکودک، برخورد تند ستیپس از مشاهده اعمال ناشا نیوالد یگاه

 یبه جا د؛یوقت سوال نکن چیشود اما ه یم ییخواهند که مجبور به دروغگو یم حیتوض

 د،یکن جادیترس ا د،یزن یکه م یادیفر لیو به دل یمربا را شکست شهیتو ش دیبپرس نکهیا

 !«یمربا رو شکست شهیکمد و ش یرو یشدم چون رفت یواقعا عصبان: »دییبگو

 

 کار نادرست متفاوت است مهیبا جر ییدروغگو مهیپنجم: جر مرحله

 ییچون دروغگو دیشو یم یکمتر عصبان د،یاگر راست بگو دیده حیکودک توض به

رفتن  ی. اگر نوجوان شما به جادیباش بندیکند و واقعا به حرفتان پا یبرابر م 2اش را  مهیجر

رفتن  رونیروز از ب 2او را تا  دیخواه یسر در آورده و م یگرید یبه منزل دوستش، از جا

 لیو بعد به دل یروز محروم 2رفتارت  لیاول به دل دیده حیوضت د،یاز خانه محروم کن



 ،ییبا راستگو دیکار خواهد فهم نی. با ایشو یم مهیهم جر گریروز د 2 ییدروغگو

کوتاه  ییمجازات دروغگو یرا. از اجدیشود که دروغ بگو یم یاش نصف زمان مهیجر

 .دییاین

 دیکن تیو تقو نیاش را تحس ییمرحله ششم: راستگو 

 ییاز دروغ گو یا نمونه

ساله شما  3، 4کودک  دی. فرض کندیکن نیبا سن کودک، صداقت او را تحس متناسب

 یم« من نکردم» دیبگو نکهیا یکند و به جا یم یمربا را شکسته، مکث کوتاه شهیش

ات خوشحالم و بعد از  ییاز راستگو دییصورت فورا بگو نی. در ا«دیببخش: »دیگو

 دیآ ی. اگر فرزند شما به خانه مدیکن نییمربا را تع شهیشکستن ش مهیرفتار او، جر نیتحس

 نیبه عنوان پاداش ا دیده نانیبه او اطم د،یگو یکجا بوده راست م نکهیو در مورد ا

برود. به او آرامش  رونیب شتریهمراه دوستانش ب دیده یپس اجازه م نیاز ا ،ییراستگو

که  یدر مورد کار د،یهمبف نکهینشود. اگر قبل از ا ییتا از ترس مجبور به دروغگو دیبده

ارفاق مراقب  نی. در مورد ادیکن هیکرده به شما  گفت، او را کمتر از حالت معمول تنب

که سابقه  یه نکنند، به خصوص در صورتروش استفاد نیاز ا بتانیفر یتا بچه ها برا دیباش

 دارند. ییدروغگو

 :مرحله هفتم: کمک گرفتن از متخصص و مشاور 

و  یاز نظر مشکالت عاطف دیبا ندیگو یکه مدام دروغ م یسال 10بزرگ تر از  یها بچه

وع موض نیکنند اما اصال از ا یم یباف ایدانند دارند رو یاز آنها م یشوند. برخ یبررس یروان

 دارند. ازین یریگیگروه هم به پ نی. استندیاحت ننار


